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У вересні уряд України реорганізував 
Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо 
переміщених осіб (MTOT), 
приєднавши його до Міністерства у 
справах ветеранів. УВКБ ООН вже 
налагодило контакти з новим 
міністерством та визначило пріоритети 
для співпраці. Детальніше про 
співпрацю УВКБ ООН із владою ви 
можете прочитати у цій 
інформаційній довідці. 

УВКБ ООН спільно з НУО-партнерами 
доставило шість вантажних 
автомобілів гуманітарної допомоги до 
постраждалих від конфлікту регіонів на 
сході України. В очікуванні холодної 
погоди, УВКБ ООН активізувало 
допомогу з ремонту та завершило 
ремонт 285 будинків у вересні. УВКБ 
ООН також вдалося надати допомогу у 
раніше недоступних селах 
Первомайське та Саханка. Див. 
сторінку 2. 

УВКБ ООН опублікувало 
Досягнення за перше півріччя 
2019 року, в яких висвітлено те, як 

УВКБ ООН просунулося у сфері 
захисту та гуманітарних заходів, 
спрямованих на підтримку біженців, 
шукачів притулку, осіб без 
громадянства, внутрішньо 
переміщених та осіб, котрі 
постраждали внаслідок конфлікту в 
Україні у січні-червні 2019 року. 

 

 КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ 

 

20,216 
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали правову допомогу від партнерів 
УВКБ ООН у 2019 р.  

783    
ВПО та інших осіб, котрі постраждали внаслідок 
конфлікту отримали грошову допомогу в рамках 
індивідуальної екстреної допомоги Україні у 2019 р. 

1293 
Домогосподарства на сході України отримало 

допомогу з ремонтом житла від УВКБ ООН у 2019 р. 

 

 

 

 

  ФІНАНСУВАННЯ (СТАНОМ НА 2 ЖОВТНЯ) 

27.8 дол. США 
необхідно для надання допомоги в Україні в 2019 р. 

  

      

 

 

 

Зінаїда*, яка цього року святкує столітній ювілей, є 
найстаршою жителькою ізольованого села Саханка на 
Донеччині, біля лінії розмежування, де конфлікт триває в 
активній стадії. У вересні УВКБ ООН вперше з початку 
конфлікту потрапило у цей населений пункт. Жінка 
розплакалася, розповідаючи свою історію команді УВКБ 
ООН. Незважаючи на труднощі, спричинені напруженою 
ситуацією із безпекою, 100-річна жінка вважає себе 
«борцем», оскільки пережила Другу світову війну та 
поточний конфлікт. Фото: УВКБ ООН. Детальніше про 
допомогу УВКБ ООН у Саханці див. стр. 2 

 

 

 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)* ТА ОСОБИ, КОТРІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ**  

1.5 млн.
*** 

БІЖЕНЦІ ТА ШУКАЧІ ПРИТУЛКУ З УКРАЇНИ 

125,108**** 

 
*Постійно проживають на підконтрольних уряду територіях (ПУТ). 

**Приблизна кількість постраждалих від конфлікту осіб, які живуть уздовж лінії 
розмежування на підконтрольних уряду територіях (ПУТ) та непідконтрольних уряду 
територіях (НПУТ). 

*** Джерело: 2019 Огляд гуманітарних потреб (HNO). 

**** Джерело УВКБ ООН PopStats, Грудень 2018 

***** 28 країн ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія 

 

 

Цільові внески вузького 
призначення

Нецільові внески

Цільові внески широкого 
призначення

Цільові внески

Нестача коштів

75,941

26,271

12,272

7,857

1,937

830

Russian Federation

EU 32*****

Other countries

Israel

Republic of Belarus

Rest of Europe

    63 % 

Профінансовано 

https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/10/2019-UNHCR-Ukraine_Mid-Year-Achievements_UKR.pdf
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/10/2019-UNHCR-Ukraine_Mid-Year-Achievements_UKR.pdf
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Робочий контекст 
 

Ситуація у галузі безпеки: У вересні військові дії на сході України спалахнули знову після короткого інтервалу, коли 

ситуація в сфері безпеки покращилася як результат домовленості про відновлення режиму припинення вогню. Протягом 
звітного періоду Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 17 500 випадків порушення режиму припинення вогню 
або на 48% більше порівняно з попереднім місяцем. Повідомляється про 3 поранених зі стрілецької зброї цивільних осіб, 
що призвело до зростання загальної кількості жертв серед цивільного населення до 115 осіб (16 загиблих та 99 поранених) 
з початку 2019 року. Кластер з питань житла (під керівництвом УВКБ ООН) 
повідомив, що 55 будинків цивільного населення були пошкоджені або 
зруйновані, що на 12% менше, порівняно із серпнем.  

Перша допомога для ізольованих населених пунктів: УВКБ ООН 

об'єднало зусилля зі своїми НУО-партнерами - «Проліска», «Право на 
захист» (R2P), «Слов'янське серце», Норвезька рада у справах біженців 
(NRC), MOST та Центр розвитку Донбасу (DDC), щоб потрапити у раніше 
недоступні населені пункти уздовж лінії розмежування, включаючи 
Первомайське на Луганщині та Саханку на Донеччині, де 220 
домогосподарств та сім сімей (відповідно) отримали предмети першої 
необхідності, такі як ковдри, кухонні меблі, відра та каністри, щоб вирішити 
свої найбільш нагальні потреби після останніх обстрілів. Зараз у Саханці 
приблизно 450 мешканців, переважно це літні люди, які потребують 
гуманітарної допомоги. На фото праворуч видно місце, де у двір літньої 
жінки в Саханці влучив снаряд. Його частина накрита цеглою і досі представляє загрозу для літньої жінки, яка там 
живе. Фото: УВКБ ООН 

Потреби в надзвичайних ситуаціях та з підготовки до зими: протягом звітного періоду 

УВКБ ООН надало 150 аварійних комплектів для ремонту (в умовах надзвичайної ситуації), 60 
комплектів НПТ та 300 комплектів, що складаються з постільної білизни, ковдр та термобілизни 
особам з особливими потребами у важкодоступних селах Луганської області ( Фото: УВКБ 
ООН зліва). Крім того, УВКБ ООН надало ковдри, відра, постільну білизну та одяг пацієнтам 
двох психоневрологічних диспансерів у цій місцевості. 

У вересні УВКБ ООН активізувало допомогу з підготовки 
до зими, та спільно з ЮНІСЕФ, доставило шість вантажних 
автомобілів з гуманітарною допомогою до постраждалих 
внаслідок конфлікту громад у Донецькій та Луганській 
областях. За підтримки НУО-партнера УВКБ ООН Центр 
розвитку Донбасу (DDC) в населених пунктах, що 
постраждали внаслідок конфлікту, уздовж лінії 
розмежування було надано матеріали для ремонту та 
НПТ, обладнання для водопостачання та вакцину проти 
поліомієліту. На фотографії справа здійснюється 
розподіл НПТ представниками DDC. Фото: DDC. 

Свобода пересування: За вересень Державна прикордонна служба України зафіксувала 1,5 мільйона перетинів через 

лінію розмежування, що на 8% менше порівняно з попереднім місяцем. Протягом звітного періоду НУО-партнер УВКБ 
ООН  «Право на захист» (R2P) опитав 1 997 осіб, які перетинали лінію розмежування на п’яти КПВВ та повідомив 

про смерть літньої жінки внаслідок серцевого нападу на КПВВ у Новотроїцькому. У вересні R2P також опублікував звіт 
«Відновлення соціальних зв’язків мешканцями ТОТ через поліпшення доступу до найбільш затребуваних послуг: 
результати дослідження» з акцентом на вдосконалення послуг для осіб, які перетинають лінію розмежування. Звіт 

засвідчив, що серед респондентів (82%) існує великий попит на покращення доступу до адміністративних послуг, 
реєстрацію народження / смерті, видачу паспортів та нотаріальних послуг максимально близько до пунктів пропуску. 78% 
відсотків хотіли б, щоб банківські послуги надавалися безпосередньо на пунктах пропуску. 

18 вересня спільно із заступником голови Луганської військово-цивільної 
адміністрації УВКБ ООН здійснило моніторинговий візит на пішохідний пункт 
пропуску «Станиця Луганська» (фото зліва), щоб побачити хід ремонту пішохідного 

мосту. Наприкінці вересня адміністрація Луганської області встановила тимчасовий 
дерев’яний міст, який значно полегшив перетин. У вересні 12 600 осіб з особливими 
потребами були перевезені електромобілем, запущеним УВКБ ООН та його НУО-
партнером «Проліска» на КПВВ у Станиці Луганській. Ця цифра зросла удвічі 
порівняно із серпнем. 

Реагування у сфері захисту: 18 вересня УВКБ ООН організувало в Краматорську 

Робочу групу з питань захисту, яка зосередилась на проблемах підготовки до зими 
літніх ВПО у ряді населених пунктів Донецької області. Як результат було 
розроблено конкретні кроки щодо посилення адвокації щодо включення літніх ВПО, 

які живуть далі (не в безпосередній близькості) від лінії розмежування у програми розподілу вугілля гуманітарними 
установами. 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGM3NzRjMzgtYzYxZC00ZjAwLThkMzgtYjRlODFhZmY5ZmEzIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
http://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/EECP_Services_R2P_Report_UKR.pdf
http://r2p.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/EECP_Services_R2P_Report_UKR.pdf
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ДИВІТЬСЯ НИЖЧЕ ПОСИЛАННЯ НА НАШІ НАЙНОВІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ:  

Досягнення УВКБ ООН Україна за перше півріччя 2019 року: див. цей документ на двох сторінках, щоб 

дізнатися про прогрес наших заходів з питань захисту та порятунку у січні-червні 2019 року. 
Останні інформаційні продукти: використовуйте для пошуку наших останніх інформаційних продуктів та 

посилань на останні документи про ключові політики, інформаційні довідки та звіти Кластерів під 
керівництвом УВКБ ООН. 
«Біженці стикаються з багатьма бар'єрами в Україні»: читайте цю статтю, щоб бути поінформованими 

про проблеми, з якими стикаються біженці та шукачі притулку в Україні. Пояснення старшого радника УВКБ 
ООН з питань захисту.  

 

Зв'язок між програмами гуманітарного реагування та програмами розвитку 

 3 вересня УВКБ ООН спільно з ПРООН зустрілися з місцевими органами влади та членами громади міста 
Новгородське у Донецькій області, щоб розглянути шляхи, за допомогою яких обидва агентства могли б 
сприяти підтримці як гуманітарних, так і ініціатив з розвитку в цій громаді. Як результат спільної зустрічі, 
передбачається створення громадського центру, який послужить простором для розвитку потенціалу 
постраждалих громад, підвищення їхньої стійкості та полегшення доступу до державних послуг. 

 12 вересня УВКБ ООН та ПРООН відвідали постраждале внаслідок конфлікту село Сартана, щоб виявити 
потенціал для реалізації гуманітарних ініціатив і ініціатив з питань розвитку разом з місцевою громадою. 
Обидва агентства вирішили уніфікувати профілі громад в єдину стратегію проекту. 

 

Відносини з донорами 

Участь Почесного консула Норвегії у церемонії відкриття в Одесі: 6 
вересня УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером «Десяте квітня» взяло 
участь у церемонії відкриття поля для міні-футболу в Одесі в рамках проекту 
мирного співіснування УВКБ ООН. Ініціатива, що реалізується у співпраці з 
афганською громадою Одеси, спрямована на надання безкоштовних 
можливостей для відпочинку біженцям, переселенцям та приймаючим 
громадам. У заході взяли участь місцеві органи влади, а також Почесний 
консул Норвегії. Фото зліва: УВКБ ООН 

Візит представників Посольства Естонії та Великої Британії до сходу 
України: 6 вересня УВКБ ООН супроводжувало спільну місію посольств 

Естонії та Великої Британії до контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) Станиця Луганська. Під час візиту 
представники донорів були ознайомлені з гуманітарною ситуацією та 
безпекою на КПВВ. Вони також спостерігали за електрокаром, який 
перевозив людей з особливими потребами на пункті пропуску та відвідали 
громадський центр у Станиці Луганській. 

Допомога для біженців в Україні від престижного донора: 12 вересня 
УВКБ ООН отримало чек на 15 000 євро від видавництва Австрійської 
академії наук, яке відає прибутками від продажів віршів колишньої 
імператриці Австрії Елізабет, більш відомої як Сісі. Внесок буде 
використано для підтримки стійкості біженців в Україні, зокрема для 
надання грантів для бізнесу та захисту на рівні  громад біженців в Україні. 
Про подію було оголошено на глобальній веб-сторінці УВКБ ООН, у 
місцевому австрійському таблоїді (Heute), на Facebook-сторінці музею 
Сісі та Facebook-сторінці Schloss Schoenbrunn. На фото справа 

заступник представника УВКБ ООН та радник з питань зовнішніх 
зв'язків отримують внесок від імператриці Сісі, переданий Томасом 
Йенцшем, представником видавництва Австрійської академії наук. 
Фото: УВКБ ООН. 

Участь Посольства Канади у церемонії відкриття спортивного 
майданчика для дітей-біженців у Києві: 13 вересня УВКБ ООН 
спільно з місцевою владою та Посольством Канади відкрили 
спортивний майданчик у Київському центрі соціально-психологічної 
реабілітації дітей. Цей заклад є єдиним на Київщині, який забезпечує 
проживання та догляд для дітей-шукачів притулку без супроводу або 
розлучених із сім’єю. Фото зліва: УВКБ ООН. 

https://www.unhcr.org/news/stories/2019/9/5d8df2ea4/legacy-19th-century-empress-austria-extends-todays-refugees.html?query=Sisi
https://www.heute.at/s/sisis-tagebuch-erlos-geht-an-ukrainische-fluchtlinge-42406427
https://www.facebook.com/hofburg.wien/posts/10162580230505457
https://www.facebook.com/hofburg.wien/posts/10162580230505457
https://www.facebook.com/schloss.schoenbrunn/posts/10157306217950435
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Відео-місія Міністерства закордонних справ Нідерландів в Україні: 30 вересня 

УВКБ ООН сприяло проведенню відео-місії до постраждалого внаслідок конфлікту 
Золотого на прохання Посольства Нідерландів в Україні. Місія, за дорученням 
Міністерства закордонних справ Голландії, підготувала серію коротких відеороликів 
про важливість психічного здоров'я та психосоціальної підтримки осіб, постраждалих 
внаслідок конфлікту. Відео будуть показані на Міжнародній конференції з питань 

психічного здоров'я та психосоціальної підтримки у кризових ситуаціях в Амстердамі 

у жовтні. На фото знімальна група, яка відвідує родину переселенців, які змушені 
були втекти із дому та зіткнулися з психологічними викликами внаслідок 
конфлікту. Фото: УВКБ ООН.  

 

Ключові повідомлення адвокації. Вересень. 

 УВКБ ООН вітає позитивні зрушення, передбачені в проекті національного бюджету, який було подано на розгляд 
парламенту. Фінансовий план містить різні елементи, які мають важливе значення для осіб під опікою УВКБ ООН. 
Це, зокрема, стосується, фінансових внесків в роботу Державної міграційної служби, центральних органів влади, 
які відповідають за надання допомоги переміщеним особам, судових органів та надання безоплатної правової 
допомоги. Проект передбачає зміни в галузі житла, де різні програми отримали загальне збільшення 
фінансування (наприклад, програма доступного житла). Однак УВКБ ООН висловлює занепокоєння щодо 
зменшення фінансування Державної міграційної служби (ДМС), що може спричинити перешкоди для програм 
інтеграції біженців. УВКБ ООН закликає уряд включити переміщене населення, шукачів притулку, біженців та осіб 
без громадянства у своє всебічне планування та забезпечити цих людей необхідною підтримкою. 

 Стратегія та план дій щодо інтеграції ВПО та пошуку довгострокових рішень, які діють до кінця 2020 року, містять 
різні елементи ґендерного аналізу. Однак звітів про виконання Стратегії так і не було опубліковано, тому УВКБ 
ООН залишається занепокоєним питанням врахуванням віку, ґендерних особливостей та культурного розмаїття 
в процес оцінки потреб, створення можливостей працевлаштування та розробки місцевих програм інтеграції. 
УВКБ ООН закликає Уряд: 1) регулярно публікувати звіти, щоб розробити всебічний аналіз поточної ситуації з 
дотриманням ґендерного балансу та рівності; 2) забезпечити, щоб питання ґендерного аспекту були передбачені 
в нормативній базі. 

 

БАГАТОСЕКТОРНІ ВІДПОВІДІ НА ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА   

 

Захист біженців та шукачів притулку 

 У вересні проїзні документи, видані особам, яким надано статус додаткового захисту в Україні, були офіційно 
визнані Європейським Союзом. Відтепер будь-який власник такого документа матиме право подорожувати у 
межах ЄС. УВКБ ООН та його НУО-партнер «Право на захист» виступали за цю поправку протягом багатьох 
років. 

 6 та 7 вересня УВКБ ООН спільно зі своїм НУО-партнером «Десяте квітня» організувало Форум для біженців 
та переселенців та Фестиваль грамотності в Одесі. Обидва заходи забезпечили платформу для налагодження 
зав’язків та розвитку навичок управління проектами для біженців, ВПО та ромських громад. 

 10 вересня УВКБ ООН поділилось своїм досвідом щодо надання безоплатної правової допомоги в Україні на 
Міжнародній конференції з безоплатної правової допомоги, організованій Міністерством юстиції України в 
Києві. Після закінчення конференції УВКБ ООН зустрілося з Координаційним центром ЦБВПД, щоб обговорити 
форми навчання та співпрацю щодо бази даних WikiLegalAid. 

 

2019 
правових консультацій 
було надано біженцям і 

шукачам притулку в 
Київській, Одеській 
Закарпатській та 

Харківській областях  

у вересні 

948 
соціальних консультацій 
було надано біженцям 
та шукачам притулку в 

Київській, Одеській, 
Закарпатській та 

Харківській областях  

у вересні 

63 
біженці та шукачі 

притулку отримали 
психосоціальну 

допомогу  

у вересні 

116 
домашніх візитів 

здійснено до 
неповнолітніх без 

супроводу 

у вересні 

 

 

 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/events/mental-health-and-psychosocial-support-in-crisis-situations/news/living-along-the-front-line-in-eastern-ukraine?c&fbclid=IwAR3r74YPKw25JERbxe2G8m5le4fqe4oCV9KwFWfRBYWwddrvB2FhhPqhq_8
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Заходи з питань економічної незалежності біженців та шукачів притулку 

 

 У вересні УВКБ ООН завершило аналіз другого раунду заявок на отримання грантів на самозабезпечення. З 36 
кандидатів-біженців, які подали свої заявки, 25 було відібрано для співбесіди та подальшої розробки бізнес-планів 
за підтримки УВКБ ООН. Співбесіди розпочнуться у жовтні.  

 

Україна стала новим домом для Набіля* після втечі з Сирії. Хоча вдома він 
втратив все, він привіз із собою знання про кухню батьківщини. Тому він почав 
працювати кухарем у кафе, де подають страви Близького Сходу, і його 
швидко оцінили клієнти кафе. Минулого року Набіл отримав від УВКБ ООН 
грант на самозабезпечення і використав його для створення власного 
ресторану. Він придбав обладнання, орендував приміщення на одному з 
найпопулярніших ринків Одеси. Зараз кафе Набіля - популярне місце в Одесі, 
навіть серед українських знаменитостей. В його кафе стоїть фотографія з 
автографом відомого українського співака. Фото: УВКБ ООН

Допомога особам без громадянства та особам під загрозою безгромадянства 

 

 23 та 24 вересня УВКБ ООН та його НУО-партнер «NEEKA» приєдналися до дискусії, спрямованої на розробку 
дорожньої карти щодо документування ромського населення в Україні. У координаційній нараді, організованій 
Радою Європи (РЄ) та Державною міграційною службою України (ДМС), взяли участь понад 20 зацікавлених сторін. 
УВКБ ООН та РЄ розробили рекомендації, які включають заклик забезпечити «міграційну амністію» в Україні в 
рамках кампанії #IBelong та надати офіційний статус іноземцям та особам без громадянства, які незаконно 
перебувають у країні більше 10 років.  

56 
 осіб без громадянства (або під 

загрозою безгромадянства) 
було встановлено та надано 

їм правову допомогу в  

Київській, Одеській, Закарпатській  

та Харківській областях у вересні 

19 

осіб отримали 
паспорти  

завдяки підтримці УВКБ ООН та 
його партнерів у вересні 

28 

осіб отримали 
дублікати свідоцтв про 
народження завдяки підтримці 

УВКБ ООН та його партнерів у вересні 

2 
особи вперше отримали 

свідоцтва про народження  
завдяки підтримці УВКБ ООН та його 

партнерів у вересні 

 

ЗАХИСТ ВНУТРИШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ, КОТРІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК  

КОНФЛІКТУ  

Кластер з питань захисту  

 Протягом звітного періоду, Кластер з питань захисту, спільно з Кластером охорони здоров'я та Технічною робочою 
групою з питань віку та інвалідності, розробили та опублікували Рекомендації для гуманітарних організацій щодо 

того, як збирати дані про людей з інвалідністю під час оцінки. 
 4 вересня, на прохання постійного координатора системи ООН та Гуманітарного координатора, Кластер з питань 

захисту організував зустріч, на якій обговорили, як посилити зв'язок між програмами гуманітарного реагування 
та програмами розвитку ключових національних та міжнародних організацій, які надають правову допомогу та 

реалізують проекти для підвищення потенціалу національних центрів із надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 6 вересня Кластер з питань захисту представив основні висновки базової оцінки щодо Захисту від сексуальної 
експлуатації та зловживань (PSEA). Це дослідження показало, що 81% партнерів, котрі займаються питаннями 
захисту, мають у своїх кодексах поведінки конкретні положення щодо PSEA, а 56% проводили окрему політику 
щодо PSEA. Лише 22% мають відповідальних осіб з питань PSEA. 

15  
Заявок біженців на  отримання грантів на 
самозабезпечення від УВКБ ООН та його 

партнерів було затверджено у 2019 р. 

 

 

73  
біженці розпочали свій власний бізнес за 

допомогою грантів  на самозабезпечення  УВКБ 
ООН з моменту запуску програми у 2018 році 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/2019/09/2019_Guidance-Note_Collecting-Data-on-PwD_UA_0.pdf
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 12 вересня пройшло обговорення Кластера з питань захисту щодо цілей та пріоритетних заходів у рамках Плану 
гуманітарного реагування на 2020 рік. Однією з головних проблем, згідно партнерів, було скасування спеціального 
міністерства з питань ВПО та постраждалого внаслідок конфлікту населення (MTOT) та створення Міністерства у 
справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО. Партнери рекомендували Кластеру з питань захисту 
продовжувати адвокацію щодо збереження спеціалізованого національного агентства з питань ВПО та осіб, котрі 
постраждали внаслідок конфлікту. 

 20 вересня Кластер з питань захисту взяв участь у семінарі в рамках Плану гуманітарного реагування, 
організованому ОКГП ООН. Він сприяв проведенню сесії, присвяченій узгодженню конкретних цілей Кластеру з 
питань захисту із міжсекторальними стратегічними цілями 2020 року. 

 25 вересня на Генеральній координаційній нараді в Краматорську було представлено інформаційну довідку з 
питань захисту щодо Українського гуманітарного фонду. З 35 поданих проектів шість - проекти у сфері захисту та 
17 - міжгалузеві проекти із компонентом захисту. Заходи з питань захисту це: індивідуальна допомога в екстрених 
випадках, соціальний супровід, домашній догляд, громадські центри для людей похилого віку, допомога в 
натуральній формі, допоміжні пристрої для осіб з інвалідністю, психосоціальна підтримка дітей з інвалідністю та 
консультації з питань захисту. 

 

Діяльність УВКБ ООН у сфері захисту 

 

 Діяльність з питань адвокації: 5 вересня УВКБ ООН обговорило законодавчі рішення для ВПО та осіб без 

громадянства з Головою Парламентського комітету України з питань прав людини та постраждалих внаслідок 
конфлікту територій. УВКБ ООН скористалося цією можливістю і виступило за надання права голосу переміщеним 
особам та спрощення адміністративної процедури реєстрації народження / смерті та механізму визначення 
безгромадянства. 17 вересня УВКБ ООН висловило занепокоєння щодо адміністративних перешкод для 
постраждалих внаслідок конфлікту осіб під час Комітету Верховної Ради з прав людини, де обговорювались 
проекти законів щодо забезпечення безоплатної правової допомоги мешканцям постраждалих районів. 

 Нарощування потенціалу громад: У період з 27 по 29 вересня УВКБ ООН провело тренінги для 19 лідерів громад 

з Донецької області щодо збору коштів та стратегічного планування. Протягом наступних шести місяців вони 
отримують консультації щодо вирішення проблем захисту. Під час тренінгу ПРООН провело сесію щодо 
процедури подання заявок від осіб та громад на отримання бізнес-грантів. 

 

Правова допомога та консультації з питань захисту 

 

Соціальний супровід 

  

У вересні 2019 року партнери УВКБ ООН забезпечили соціальний супровід 210 особам. Соціальний супровід надається 
особам, які потребують індивідуальної підтримки під час отримання особистої документації або інших державних послуг, 
авторизації у процесі перетину контрольних пунктів, та транспортування (або допомоги під час реєстрації) для доступу до 
державних послуг. 

 

Аліна*, якій зараз 4 місяці, народилася завдяки підтримці партнера УВКБ ООН 
«Проліска», яка знайшла транспорт, щоб перевезти її матір Тетяну*, 19 
років, до пологового будинку. Команда «Проліски» регулярно відвідує одиноку 
матір, яка живе зі своєю матір'ю, сестрою та бабусею у старому районі 
Авдіївки, біля лінії розмежування. Разом із соціальним супроводом, Тетяна 
отримала також індивідуальну допомогу в екстрених випадках у формі 
готівки, яку вона використала для придбання коляски та товарів для 
догляду за дитиною. Фото: «Проліска». 

1,803 
внутрішньо переміщені особи та інші 

постраждалі внаслідок конфлікту 
особи (71% жінок і 29% чоловіків) 
отримали правову допомогу від 

УВКБ ООН та його партнерів  

у вересні 

3,008 
осіб отримали консультації з 

індивідуального захисту у    
вересні  

 

 

49 
групових консультацій з питань, 

пов'язаних із захистом, були 
надані 527 особам (61% жінки, 

39% чоловіки) уздовж лінії 
розмежування  

у вересні 
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Психосоціальна допомога  

176 
80% жінки | 20% чоловіки 
отримали консультації у 

вересні 2019 р. 

Протягом звітного періоду партнери УВКБ ООН «Проліска» та «MOST» надали 
176 вразливим особам психологічні консультації, спрямовані на те, аби 
допомогти особам, що постраждали внаслідок конфлікту, боротися із 
симптомами психологічних травм, домашнього насильства, горя, депресії, 
тривоги та психологічної напруги.  

 

Ярославі * лише 23 роки, але в такому юному віці вона дуже невпевнена у 
своєму майбутньому. Вона звернулася за допомогою до психолога 
партнера УВКБ ООН «Проліска», щоб навчитися справлятися з частими 
панічними атаками та високою тривожністю. Ярослава живе в 
Світлодарську, який знаходиться всього в 2 кілометрах від лінії 
розмежування. Під час найбільш напружених боїв між 2014 та 2016 роками 
родина Ярослави часто ховалася у підвалі свого будинку, і ці спогади досі 
переслідують її. Отримавши психосоціальну допомогу, Ярослава змогла 
знову зосередитися на навчанні та успішно склала іспити в університеті. 
Фото: УВКБ ООН. 

 

 
Сексуальне та ґендерно-обумовлене насильство (СГН) 
 

У вересні УВКБ ООН спільно зі своїми НУО-партнерами «Крим SOS» та «Десяте 
квітня» організували два раунди інформаційних сесій з питань запобігання ВІЛ та 
профілактики ВІЛ у Полтаві та Херсоні. Загалом 54 студенти з 12 громад, 
очолюваних ВПО, дізналися про нещодавні зміни в законодавстві та основні 
підходи до надання допомоги особам, які пережили СГН. Учасники також 

розробили свої проекти для приєднання до кампанії #16daysagainstviolence. 

Індивідуальна допомога в екстрених випадках 

265 

осіб було відібрано 
для надання допомоги 

у грошовій формі у 
вересні 2019 

 

УВКБ ООН продовжує ідентифікувати та надавати вразливим особам, котрі 
постраждали внаслідок конфлікту на сході України, індивідуальну екстрену допомогу 
у формі готівки, яка використовується для покриття різних видів потреб - від підготовки 
до зими та засобів до існування до медичного огляду чи процедур. У вересні 2019 року 
кількість бенефіціарів, відібраних за програмою індивідуальної допомоги в екстрених 
випадках, становила 265 осіб. 

 

 

Олена* і маленька Дарина* змушені були почати своє життя з нуля після 
того, як будинок їхньої родини в Золотому було зруйновано внаслідок 
обстрілів. Деякий час сім'я жила у близьких родичів, а згодом переїхала до 
соціального житла, наданого місцевою адміністрацією. За сприяння УВКБ 
ООН та його партнера «Проліска», Олена змогла придбати ліжко, невелику 
пічку, чайник та зимовий одяг. Тепер Дарина готова ходити до місцевого 
дитячого садка, а її батько вже знайшов роботу шахтарем, що дозволить 
йому забезпечувати родину. Фото: «Проліска».  

 

Проекти мирного співіснування  

 66 
проектів 

затверджено 

у 2019 р. 

УВКБ ООН надає підтримку з легкого та середнього ремонту інфраструктури, 
запропонованого громадами-бенефіціарами або місцевими органами влади на сході 
України. Проекти мирного співіснування  мають на меті створити атмосферу мирного 
співіснування між переміщеним населенням і приймаючими громадами та сприяють 
стійкості ВПО і постраждалих громад. З початку 2019 року УВКБ ООН ініціювало 66 проектів 
мирного співіснування на сході України. 
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Ініціативи з підтримки громад   

 96 
Ініціатив 

затверджено  

у 2019 р. 

УВКБ ООН працює над створенням можливостей для громад біженців, внутрішньо переміщених 
осіб та інших осіб, котрі постраждали внаслідок конфлікту, на всій території України. Ініціативи з 
підтримки громад - це низка заходів, спрямованих на мобілізацію та розширення можливостей 
громад, з метою посилення їхніх здібностей для організації реагування на надзвичайні ситуації, 
адвокації своїх інтересів у місцевих та національних органах влади, а також пошуку довгострокових 
рішень для власного захисту.  

 

НУО-партнер УВКБ ООН «Проліска» організував захід під назвою 
«Фестиваль кольорів» у селі Валуйське на Луганщині. Місцеві діти із 
громад ВПО та приймаючих громад, які раніше жили менше ніж за 
кілометр від лінії розмежування, мали можливість взяти участь у різних 
заходах на свіжому повітрі, зокрема, у майстер-класі з малювання та 
сеансах аквагриму (розмальовування обличчя фарбами на водній основі). 
Мешканці навколишніх сіл також долучилися до заходу, який закінчився 
дитячою дискотекою. Фото: «Проліска».  

 

ЖИТЛО/НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

 

Досягнення, вплив та виявлення потреб з питань житла та непродовольчої допомоги  

 У вересні НУО-партнер УВКБ ООН «Міра» надав допомогу з легкого ремонту 196 домогосподарствам у Донецькій 
області. Ще 140 домогосподарств будо перевірено та визначено для надання допомоги. Роботи у 21 
домогосподарстві (10 середніх та 11 капітальних ремонтів) тривають у містах Донецьк, Любівка та Оленівка. 

 Для вирішення нещодавно виявлених потреб внаслідок обстрілів у вересні 40 домогосподарств у Старомихайлівці 
та 7 домогосподарств у селах Саханка, Заїченко та Ужівка отримали непродовольчу допомогу. 

 За звітний період УВКБ ООН розповсюдило 250 аварійних комплектів для ремонту (в умовах надзвичайної ситуації) 
для домогосподарств, що складаються із 600 осіб у важкодоступних населених пунктах Кадіївка, Голубівка, 
Первомайськ, Слов'яносербськ, Брянка (по 50 комплектів для кожного району) у Луганській області. 

 

554 
 Будинки 

відремонтовано  

у 2019 р.  
завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

589 

Осіб отримали 
грошову допомогу 

на ремонт 

у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам  

1,039 

Осіб отримали аварійні 
комплекти для 

ремонту (в умовах 
надзвичайної ситуації) 

у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

7,588 
Осіб отримали 

непродовольчу 
допомогу у 2019 р. 

завдяки УВКБ ООН та його партнерам 

 

Олена*, 92 роки, проживає в 
будинку для людей похилого 
віку у Греково-Олександрівці 
на Донеччині. «Будинок 
милосердя» опікується 
людьми похилого віку, які 
були покинуті під час 
конфлікту. УВКБ ООН та 
його партнер «DDC» 
підтримали цей Проект 
мирного співіснування, та 
надали предмети першої 

необхідності та встановили на об'єкті бойлер та 
пральну машину, щоб полегшити повсякденне життя 
мешканців. Фото: УВКБ ООН. 

 

Ця школа в 
Новоазовську 
отримала допомогу від 
УВКБ ООН, яке 
спочатку надало 
покрівельні матеріали, 
а згодом спільно з НУО-
партнером «DDC» 
допомогло встановити 
радіатори та 
відремонтувати вікна, 
пошкоджені 
обстрілами. У рамках цього проекту мирного 
співіснування «DDC» також реалізує ініціативи на рівні 
громад, які включають тренінги для учнів щодо 
управління соціальними проектами. Фото: УВКБ ООН. 
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Добровільне переселення  

    11 
Родин, котрі 
постраждали 

внаслідок конфлікту,        
переселено у 

безпечніші місця у 
2019 р. 

 

У 2019 році, на п'ятому році конфлікту, коли багато сімей з особливими потребами все ще 
живуть у дуже складних умовах у місцях, котрі постраждали внаслідок конфлікту, УВКБ ООН 
ініціювало пілотний проект добровільного переселення сімей, які проживають у небезпечних 
районах уздовж лінії розмежування. Бенефіціари цього проекту, ретельно відбираються на 
основі критеріїв вразливості та оцінки безпеки населених пунктів, до яких їх переселятимуть.  

 

Анастасія* зі своїми шістьма дочками та трьома онуками 
збирається нарешті знайти мирний дім у Костянтинівці, далеко 
від щоденних обстрілів, які вони переживали протягом п’яти років 
конфлікту. Сім'я жила в Красногорівці, менш ніж за кілометр від 
лінії розмежування. У 2015 році снаряди потрапив у сад, ледве 
оминувши будинок. За підтримки УВКБ ООН та його НУО-
партнера «Проліска», Анастасія та її велика родина готові 
розпочати нове життя. Фото: «Проліска». 

 

 

Кластер з питань житла/НПТ  

 Протягом звітного періоду Кластер з питань житла та НПТ завершив підготовку матеріалів для Огляду 
гуманітарних потреб на 2020 р. Підготовча робота передбачала низку засідань робочих груп, щоб розробити 
розширений підхід до визначення людей, які потребують допомоги. 

 Кластер також взяв участь у координаційній зустрічі в Маріуполі, щоб обговорити як уникнути дублювання 
діяльності гуманітарними установами, що працюють у районах, які постраждали внаслідок конфлікту. Кластер 
поділиться базою даних проведення ремонтних робіт з партнерами, які здійснюють відповідну діяльність для 
тріангуляції інформації та визначення пріоритетів. 

 

Робота в партнерстві 

Гуманітарна відповідь на переміщення в Україні - це скоординовані зусилля уряду, міжнародних організацій та національних 
і міжнародних НУО. Надаючи підтримку особам, що її потребують, УВКБ ООН тісно співпрацює з урядом України. Стосовно 
ВПО УВКБ ООН підписало меморандум про взаєморозуміння з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб. УВКБ ООН працює разом з 13 НУО-партнерами. УВКБ ООН є керівною організацією Кластеру 
з питань захисту та Кластеру з питань житла / непродовольчих товарів. Також УВКБ ООН сумісно з Управлінням ООН з 
координації гуманітарних питань очолює робочу групою з логістики, яка в основному відповідає за гуманітарні конвої на 
сході України. 

 

Фінансова інформація 

УВКБ ООН вдячне донорам за надзвичайно важливу підтримку діяльності агентства в Україні, а також тим донорам, які 
підтримали програми УВКБ ООН через нецільові та цільові внески. 

Індикативний рівень фінансування становить $4,669,183 доларів США. Цей показник базується на внесках призначених 

для України, індикативному розподілі гнучких фондів та коригування. 

НЕЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США 

Подяка основним донорам нецільових внесків. 

Швеція 99,8 млн. | Приватні донори (Іспанія) 54,5 млн. | Норвегія 44,5 млн. | Нідерланди 37,5 млн. | Великобританія 
31,7 млн. | Приватні донори (Корея) 27,6 млн.| Німеччина 26,7 млн. | Данія 24,4 млн. | Швейцарія 15,1 млн. | Приватні 
донори (Японія) 16,1 млн. | Франція 14 млн. | Приватні донори (Італія) 12,7 млн. | Приватні донори (Швеція) 10,4 млн. |  
Ірландія 10,2 млн. 
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ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ ШИРОКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | ДОЛ. США  

Особлива подяка головним донорам цільових внесків широкого призначення, які потенційно можуть бути 
використані в рамках цієї операції в конкретній ситуації, на рівні регіону чи субрегіону. 

США 17,9 млн. | Приватні донори (Австралія) 9,1 млн. 

 

ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ | ДОЛ. США  

США 5,7 млн. | Європейський союз 1,4 млн. |  Німеччина 1,1 млн.|  Центральний фонд реагування на 

надзвичайні ситуації (CERF) 0,93 млн. | Японія 0,84 млн. | Канада 0,57 млн. | Швеція 0,55 млн. | Норвегія 
0,34 млн. |   Російська федерація 0,25 млн. | Естонія 0,23 млн. |  Литва 0,03 млн. | Приватні донори 0,03 млн 

 

КОНТАКТИ 

E-mail: ukrki@unhcr.org, тел.: +38 044 288-9710 

 

ПОСИЛАННЯ 

УВКБ ООН в Україні:www.unhcr.org/ua - Twitter:www.twitter.com/UNHCRUkraine 
Facebook:www.facebook.com/UNHCRKyiv - Flickr:www.flickr.com/photos/unhcr_ukraine 

 

Зверніть увагу, що у цьому звіті зроблено спробу висвітлити основні заходи, що здійснюються УВКБ ООН та 
партнерами протягом звітного періоду. Тому, будь ласка, зверніть увагу, що інформація не є вичерпаною. Для 
отримання додаткової інформації про нашу роботу, заходьте на www.unhcr.org/ua або, щоб зв'язатися з нами 
безпосередньо пишіть на ukrkicom@unhcr.org 

 

* Будь ласка, зверніть увагу, що імена осіб, які згадуються в цьому звіті, були змінені з міркувань безпеки. 
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